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São Paulo 25 de Março de 2022

A
BRASIL ARCO
A/C Presidência – Ilmos Srs. João Luiz , e Alberto Cesar
C/C Gestão – Ilmo Sr Massimiliano

Ref.: RG – Relatório Geral  - Depto. Técnico – Setor Olímpico

Prezados

Venho por meio deste apresentar o supra citado, conforme padrão e modelo solicitado.

1) Introdução :

Notadamente a BRASIL ARCO ao receber a entidade da gestão anterior, sofrera um grande choque quanto a 

frágeis condições de estrutura quanto a operação e administração, onde além de um caixa frágil e de 

politicas técnicas e operacionais confusas, e em muitas das vezes não de acordo com as premissas a serem 

atendidas pelos órgãos superiores (COB/CPB).

Nesta visão foram detectadas e levantadas:

A) algumas Graves Pendências Jurídica, as quais poderiam e quase inviabilizaram as atividades da entidade;

B) Uma politica de caixa e gestão financeira frágil quanto a recursos e aplicações;

C) O Centro de Treinamento  em condições físicas que necessitavam de urgência em melhorias ( técnica e 

estruturais , além de físicas);

D) Um foco único e muito centrado aos Jogos de Tokio, como se não houvesse amanhã no período pós 

Olímpiadas/Paralímpiadas.

A dimensão continental de nosso país representa um grande desafio de coordenação e logística: é 

fundamental para o nosso esporte poder contar com filiadas e recursos humanos especializados em todos os 

estados brasileiros. É foco da departamento técnico o melhor suporte desde as informações especificas, 

quanto a normativas e procedimentos nacionais e internacionais, visando o melhor desempenho de toda a 

cadeia produtiva do tiro com arco com arco.
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2) Nossos Protocolos :
Devidamente atualizado, o Protocolo de Formação e Desenvolvimento da BRASIL ARCO, reconhecido e 
chancelado pelo CBO e instituições nacionais, é adotado como premissa nacional, e podemos afirmar que sua 
eficiência é demonstrada no revelar e construir os atuais talentos das Seleções Brasileiras. 

Esta metodologia que abrange alunos, atletas, instrutores e técnicos é padronizada e constante em todos os 
trabalhos e cursos no país.

3) Os Juízes :
O quadro nacional da arbitragem registrado e habilitado na BRASIL ARCO e que atende a nossos filiados por 
todo território conta com:

Notadamente reconhecida pela seriedade e competência, possuímos em nosso quadros, juízes que nos 
representaram nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tokio, além de outros nas principais competições 
internacionais da modalidade.

4) As Competições Nacionais :
A BRASIL  ARCO neste trabalho da retomada, e principalmente de continuidade e crescimento do esporte e de 
seu rendimento qualitativo conseguiu  organizar e realizar em 2021 seus eventos principais :

a) Campeonato Brasileiro Adulto/Open – Barebow - Maricá – RJ
onde participaram 31 Clubes , e 192 Atletas

b) Campeonato Brasileiro Categorias de Base e Masters – Maricá – RJ
onde participaram, 25 Clubes , e 112 Atletas

c) Campeonato Brasileiro Paralímpico – em parceria com o CPB – São Paulo
onde participaram  12 Estados , 10 Clubes , e 32 Atletas

d) Etapa Brasil do MICA : Multi Site Championship of Américas  - Evento em parceria com as federações 
regionais, onde participaram  17 Estados , 78 Clubes , e 396 Atletas

e) Seletivas Nacionais para formação das Seleções Nacionais 
onde participaram  14 Estados ,18 Clubes , e 93 Atletas

Internacional 3

Internacional Candidato 1

Internacional Jovem 1

Continental 6

Nacional 18

Estadual 124

153
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5) Cenário 2021

As várias ações realizadas pela BRASIL ARCO em 2021, um ano marcado por uma série de restrições e 

tendo como pano de fundo a continuidade da pandemia do COVID-19, são destacadas ao longo desse 

documento, e demonstraram toda a vontade da nova gestão de contribuir de forma decisiva e definitiva 

para nosso esporte. 

Notadamente um dos primeiros grandes desafios neste período de pandemia foi o de manter elevada a 

chama do desporto antes as dificuldades, orientando quanto a segurança de saúde , e a retomada 

organizada e segura das competições,  realizando eventos nacionais com os mais firmes critérios, onde 

expressivos resultados foram observados.

6) As Filiadas:

Hoje a BRASIL ARCO conta com 22 Estados Filiados/Federações: 

7) Atletas e Clubes :

A Brasil Arco através de suas filiadas regionais possui em seus quadros um universo de  Clubes 

cadastrados.
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Técnicos Nível III 15

Técnicos Nível II 6

Técnicos Nível I 47

Instrutores Nível II 64

Instrutores Nível I 127

259

Desde a detecção e identificação de talentos , a formação básica – cursos e escolinhas, os programas 
de aperfeiçoamento , os projetos evolutivos, as competições (do escolar, dos regionais, os 
campeonatos brasileiros,  as seletivas nacionais) estes profissionais (em entidades de ensino ,escolas 
associações, arquerias, entidades de lazer,  clubes e ou federações) seguem dentro dos protocolos 
oficiais da BRASIL ARCO sua rotina produtiva, buscando o sucesso e o alto rendimento em todas as 
esferas da modalidade.
A BRASIL ARCO investe muito em seus programas de formação de Instrutores e Técnicos, ministrando
estas formações nas sedes de suas filiadas regionais (federações) buscando fortalecer todos o sistema 
nacional do desporto Olimpico e Paralimpico.

8) Os Instrutores e Técnicos

A BRASIL ARCO conta com um quadro técnico cadastrado trabalhando em prol dos atletas , desde a 

formação ao alto rendimento, por todo o território nacional (Federações e Clubes) numa dimensão de 

9) Dos Resultados Internacionais em 2021 (Classes Olímpicas):
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Notadamente observamos que a temporada de 2021 fora mesmo considerando as adversidades provocadas 
pela COVID , as quais nos tiraram a oportunidade de participar em um maio número de competições de alto 
nível mundial, nossos atletas alçaram resultados de grande expressão, dos quais ressalto o brilhantismo dos 
Jogos Olímpicos, as medalhas do Pan Americano, o Vice Campeonato Mundial Masculino , a 4ª colocação 
feminina por equipes no Mundial, e a medalha de bronze no panamericano jr.

Tais conquista nos qualificam como uma principais potencias das Américas e cada vez mais forte no rancking
mundial.

10) Da Representatividade e Cenário Internacional:
Outrora apenas participante, hoje o Brasil já é reconhecido como um dos protagonistas e time de chegada e de 
expressividade, candidato em todas suas classes e categorias.
Tal resultado não é fruto do acaso, mas sim de intervenções precisas, planejamento e suporte aos atletas e equipe 
multidisciplinar.

11) Copa das Federações:
Projeto da BRASIL ARCO para 2022, fundamenta-se num torneio Indoor de Seleções dos Estados Filiados, o qual 
busca valorizar as representações regionais, formadas pelos melhores atletas de cada estado e categoria; uma vez 
concretizado tornar-se-á um marco no desporto da modalidade , ( já possuímos torneios individuais, duplas, 
equipes, e clubes) onde buscaremos elevar ainda mais o nível de nossos atletas de desenvolvimento e alto 
rendimento.

12) Dificuldades:
Sem dúvida além das adversidades da pandemia, e suas consequências ( dificuldades financeiras e operacionais por 
todo o país) a BRASIL ARCO teve de se reinventar , aprimorar e evoluir para voltar aos trilhos, onde num inicio de 
gestão a qual se re-estrutura em conceitos e valores , adequar novas metodologias e conceitos fora um prazo maior 
do que era desejado...mas alçamos as metas iniciais previstas.

13) Aprendizados:
O Foco no processo , a intensividade nas ações, união garra e determinação de uma equipe  são essenciais e 
fundamentais para se alçar os objetivos propostos. Cada vez mais é fundamental possuir processos lógicos, claros e 
alinhados às entidades públicas – Sec. Esporte , COB, CPB, os quais nos aprimoram e motivam a continuidade de 
alto rendimento esportivo e formação de cidadãos.

14) Proximos Passos:
Continuar com planos e ações em prol de todos : BRASIL ARCO PARA TODOS! ; manter-se atualizados ante as 
mudanças repentinas e evolutivas da modalidade, buscar maiores oportunidades de desenvolvimento e suporte 
Financeiro o qual possa ampliar nossa capacidade de trabalho.

Com as Restrições causadas pela Covid-19 o trabalho remoto foi amplamente e com isso se abriu diversas 
oportunidades e ferramentas as quais poderemos se utilizar para o treinamento de nossos atletas .

Criar planos de ação remotos afim de sanar as dificuldade da dimensão continental do pais onde os técnicos 
de seleções nacionais possam ter maior facilidade de gerar e estudar dados, visando trabalhos mais racionais e
Especializados.

Integrar os Técnicos das Seleções Nacionais de Alto Rendimento aos Instrutores e Técnicos de federações e 
clubes, alinhando mais ainda assim o processo com um todo.
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15)  Investimento na base, desenvolvimento e detecção de novos atletas

Um dos pontos chaves para qualquer esporte é sua base, a BRASIL ARCO sempre teve vocação formativa, 

para tanto desenvolve-se a cada dia o sistema educacional e técnico nacional visando especialmente as 

categorias de base. Investir na detecção de jovens valores, incluir social e culturalmente , agregar os valores 

olímpicos, e desenvolver potenciais.

Acredito que programas de especialização e alinhamento dos técnicos ao técnico da seleção principal, afim 

de que uma linha técnica base seja adotada, bem como programas de suporte a clubes e federações com 

excelência e incentivo, possam em muito ajudar e impulsionar este crescimento.

16) Alto Rendimento – Desenvolvimento :

Chegar a um elevado patamar  é um processo lento e de alto custo, manter-se em posições de destaque, 

mais ainda... Parceira e trabalho junto ao suporte do COB – Laboratório Olímpico, Psicologia, IOB (formação) , 

etc..são cada dia mais importantes, e para isto estes recursos são essenciais para nossos atletas.

A aplicatibilidade cientifica é fundamental para manter e elevar nossos resultados! 

Uma vez apresentados estes dados, numa visão mais detalhada, acredito possam ilustrar as necessidades e 

informações para compor o Relatório Geral.

Apresento-me a inteira disposição para elucidações e ajustes caso necessários.

São Paulo 25 Março 2022

Att

Reinaldo Augusto Nunes

Depto. Técnico


